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INFORMATIE
Patiënt
Algemene informatie
Een kroon, brug of prothese op implantaten bestaat uit veel verschillende
onderdelen die exact op elkaar zijn afgestemd.
Alle gegevens over uw implantaat komen in het Nationaal Register voor Orale
Implantologie, het NROI. Deze verzameling van gegevens geeft wetenschappers
informatie over de kwaliteit van de implantaten en de gebruikte technieken.
Laat uw gegevens opnemen in het Nationaal Register, dat biedt u vele voordelen:

-

Voorkomen van miscommunicatie: exacte productinformatie en nummers
Bij verblijf in het buitenland kan uw behandelaar uw implantaat paspoort inzien
Traceerbaarheid (patiënt -->implantaat) van mogelijke probleem implantaten
U blijft eigenaar van uw gegevens die opgeslagen zijn in het register
Mede door informatie uit het NROI heeft u zicht op het eindresultaat

Samengevat voor u:
door u aan te melden bij het register bent u verzekerd van de juiste zorg.
.het NROI zorgt dat u gezien mag worden!

Hoe werkt het register
Tijdens of na de implantaat behandeling wordt uw NROI dossier ingevuld
- Patiëntgegevens (gecodeerd)
- Diagnose
- Leverancier en soort van het implantaat
- Welke positie in de mond
- Welke implantaat onderdelen voor kroon, brug of prothese (unieke nummers)
- Plaatsingsmethode
- De ingevoerde gegevens zijn direct zichtbaar voor uw medebehandelaars

Keuze
NROI
U heeft zelf de keuze om uw gegevens op te laten nemen in het register.
In samenspraak met uw behandelaar kunt u uw gegevens, waar nodig, wijzigen.

Stichting

Hoe herken ik deelnemende behandelaren?
Register lid

Maakt uw implantoloog en/of behandelaar gebruik van
het register, vraag hem dan uw gegevens in te voeren.

N.R. .I.
Stichting

Hij/zij is ook te herkennen aan het NROI logo.
.

Nationaal Register
Orale Implantologie

Vragen over het register
Heeft u vragen met betrekking tot het registreren van uw
implantaatgegevens of uw rechten, dan kunt u contact
opnemen met het NROI, of kijken op www.nroi.nl.
U kunt als patiënt ook zelf uw gegevens aan ons doorgeven. Ga naar www.nroi.nl/info patient.
Hier vindt u alle informatie die u nodig heeft.
Of stuur een E-mail naar info@nroi.nl.
Inschrijven kan ook via
deze QR code.

